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مدیریت و واکاوی نقش فناوری اطالعات و شبکه های مجازی در بهبود آموزش دبیران و
دانش آموزان مدارس تهران
خرد1

محدثه نعیمی
 -1دانشگاه فرهنگیان ،پردیس زینبیه پیشوا

چکیده
هدف این مقاله بررسیی فناوری اطالعات در بببود تدریس دبیران مووسهه بادد با ظبور تکنولوژی های نوین و فناوری های مدرن
اطالعاتی و نفوذ آن در ابعاد مخولف زندگی ،اسیییوفاده از آن به عنوان ابیاری برای تلیییبیی یادگیری در تما دروا انونای ناپ یر
اسیت از دنیای امروز به دلیی ویگگی های بلییار خالقانه پیشیرفت روز افیون فناوری ها و نوآوری ها تحت عنوان عرر خالقیت و
نوآوری نامبرده می دود نقش کلیدی معلم در فرایند یاددهی یادگیری لیو آموزش و و آماده سازی معلمان نبت موانبه با تنوع
تکنولوژی های مونود روز ،سینشش و دیناسایی ابیار کارآمد و به کارگیری آن در امر تدریس را غیرقابی انکار می سازد که این امر
خود دارای پیچیدگی های فراوان خواهد بود.بنابراین میتوان فناوری آموزدییی را به کارگیری فناوری نبت خلو و مدیریت منابو و
فرایندهای فناورانه نبت بببود عملکرد آموزش تلقی کرد برای آماده دییدن نبت تعلیم معلمان ،خود باید درک عمیو گلییوردهای
نلیبت به ماامین و مهال کو درسی دادوه بادند ،تا بووانند با تعمیم و دناخت محووا و کاربرد آموزدی تکنولوژی به آنچه که به
معنی آموزش بیه همراه تکنولوژی دسیییت یابند به عبارتی تعلیم همراه با تکنولوژی به این معنی اسیییت که مادامی که معلم درباره
مفاهیم خاص فکر میکند باید به طور همیمان در حال تعمو در این باره بادید که طهور می تواند مفاهیم درسیی را به دکی قابی
فبمی برای دانش آموزانش با اسیوفاده از ابیار تکنولوژی بیان کند در این پگوهش سعی دده است با بردمردن دسواوردهای اسوفاده
از تکنولوژی در آموزش نقش معلمان را در نبت تحقو هرطی ببوراین مبم بررسی نماییم
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات،کیفیت تدریس ،معلمان ،یادگیری -یاددهی
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 -1مقدمه
در این مقاله به بررسی فناوری اطالعات عات در بببود تدریس دبیران مووسهه می پردازیم پدیده نوین فنا وری و
تأثیری که بر ننبه های گوناگون زندگی دادیییوه به ظبور برخی تحوبت بنیادی در نوامو بشیییری منشر دیییده
است فناوری و آخرین دسواوردش یعنی فناوری اطالعات در حوزههای گوناگون زندگی آدمی از نمله تعلیم و تربیت
تاثیر گلییوردهای دارد گلییورش فناوری اطالعات با اسییوفاده از ابیارها و مفاهیم نوین ،مونبات بلی اطالعات و
دسیورسیی آسیان و کم هیینه نه را برای فراگیران اعم از دانشآموزان دانشییشویان و معلمان آن فراهم می کند و
زمینه تبادل سیریو اطالعات و تعامالت فرهنگی را میلر می سازد همچنین به عنوان یک رویکرد نوین  ،در نقش
مکمیی ناا آموزدیییی بببود کیفیت تدریس ،تنوع بخشییییدن به دییییوه های تدریس ،فراهم سیییاخون آموزش
ملیییومروخودکیار ،کوتاه کردن زمان آموزش وتحرییییی  ،انفرادی کردن آموزش عمی می کند امروزه با در اخویار
دادون فناوری اطالعاتی و ارتباطی مخولف و پیشرف وه امکان برقراری سریو ارتباط و تبادل سریو اطالعات بیش از
پیش میلیر گردیده اسیت اما بی دک بیشورین تاثیر پدید آمدن فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در محی های
آموزدی بوده است .با تونه به مهال مهرح دده این سوال مهرح میدود که آیا به کارگیری فناوری اطالعات بر
اث ربخشی آموزدی آموزش و پرورش تاثیر دارد؟مقاله حاضر نیی با درک اهمیت و ضرورت تحقیو که اکنون فناوری
اطالعات در اثربخشیی آموزش ایشاد ایفا می کند دکی گرفوه و هدف آن بررسی به کارگیری فناوری اطالعات در
اثربخشی بببود تدریس دبیران مووسهه آموزش و پرورش است.
فناوری اطالعات در اازمانها
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابیاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارآیی آموزش مورد
اسوفاده قرار داد توسعه روز افیون ابیارهای مبونی بر این فناوری و سرعت فراوان تهبیو آن نیازمندی های انلان
مون دده دکی ندیدی از محی یادگیری و تعاملی خالق ،فعال و فراگیر ایشاد دود.
فناوری اطالعات در عرر تغییرات و تحوبت دوابنده ماهیوی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمانبا دارد (اوتار خانی
)1831،
سازمانبای امروزی دائماً تحت تاثیر محی اطراف خود هلوند تغییر را به عنوان ضرورتی انونای ناپ یر پ یرفوهاند،
به نحوی که تغییر نیئی بینفک و ذات سیازمانبای هیاره سیو است درک این مبم ،قدرت سازگاری و انهباق با
تحوبت اخیر در عرصیییه های موفاوت انوماعی و اقوریییادی را افیایش میدهد برای غلبه بر دیییرای نامهم ن،
پیچیده و پویا تنبا راه پیش روی مدیران توانمند سازی کارکنان است
توانمندسیازی ظرفیتهای بالقوه ای را برای ببره برداری از طشیمه توانایی انلانی که از آن به طور کامی اسوفاده
نمی دیود ،در اخویار سازمان می گ ارد به این اعوبار  ،توان افیایی منابو انلانی یعنی ایشاد مشموعه ظرفیت های
بز در کارکنان  ،برای قادر ساخون آنان به ایشاد ارزش افیوده در سازمان و ایفای نقش و مل ولیت سازمانی توأ
با کارایی و اثربخشی است.
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به بیان دیگر ،اگر توان افیایی به معنی قدرت بخشیدن است بدین معنی که به افراد کمک کنیم تا احلاا اعوماد
به نفس خود را بببود بخشییند و بر احلییاا ناتوانی طیره دییوند .در واقو هدف از تواناسییازی  ،ارائه ببورین منابو
فکری مربوط به هر زمینه از عملکرد است است سازمانها در کنار اسوفاده از فناوری  ،برنامه های موفاوتی را برای
کارکنان خود به انرا در می آورند اما از آنشایی که موفقیت هر برنامه به دییرای زمانی و مکانی و انرای صییحی
آن بلیوگی دارد ،بز است سازمانها در کنار اسوفاده از فناوری ،برنامه های موفاوتی را برای کارکنان خود به انرا
در می آورند بنابراین بز است هر سازمان با تونه به درای خود ،ساز و کارهای مناسبی در نبت پرورش نیروی
انلانی توانمند به کار گیرد (طبرساو آهنگر)1831،
تاثیر فناوری اطالعات بر آموزش و پرورش
در این میان آموزش و پرورش ،اهمیوی بابتر نلبت به سایر سازمانبا دارد و عملکرد این سازمان به طور ملوقیم و
غیرملیوقیم بر تما عوامی فرهنگی و انوماعی و اقورادی نامعه ،تاثیرگ ار خواهد بود یکی از مبمورین راه ها در
بببود عملک رد آموزش و پرورش ،توانمندسیازی کارکنان از نمله معلمان اسیت که بدون دک بیشورین نقش را در
عملکرد آموزش و پرورش به عبده دارند(.صالحی و دیگران)1831
در عرییرتازه فناوری اطالعات و ارتباطات نقش سییازنده و مکملی در افیایش کیفیت یادگیری و فرایند تدریس در
آموزش و پرورش دادوه است(jegede2008).
در واقو دیوه های سنوی در امر تدریس دیگر طندان کارساز نخواهد بود(Ayati, Rostami,2001).
نوایج بلییاری از پگوهش ها نشیان داده دده است که بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در امر برنامه رییی
آموزدیی توانلیوه اسیت به ارتقای سیه فرآیند یادده ی و یادگیری منشر دود وبلیاری از نقایص و کاسوی های
روشهای سنوی را رفو نموده و انقالی اساسی را درناا آموزدی به ونود آورد)(Najafi, 2014
درنویشه فناوری های نوین آموزدی در طی زمان کوتاهی توانلوه اند به یکی از انیای تشکیی دهنده نوامو مدرن
تبدیی دود به گونه ای که در بلیاری از کشورها به موازات خواندن ،نودون و حلای کردن ،درک فناوری و تلل
بر مفاهیم و مبارت های پایه فناوری به عنوان بخشییی از هلییوه مرکیی آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت این
نوامو مورد تونه قرار گرفوه است(ghafari,2014).
فناوری اطالعات از ننبه های مبم یادگیری هلیوند ،اما پوانلییی کامی آنبا در دییوه های آموزدییی اسوفاده نمی
دود(brooks et al,2014) .
اسیوفاده از فناوری اطالعات در آموزش و پرورش میتواند باعث ایشاد محی های ندید آموزدی ،ارائه روش های
ندید تدریس ،تغییر رابهه سییینوی معلم -دانش آموز و در نبایت بببود کیفیت آموزش و پرورش دیییود ازاین رو
میتواند به عنوان ابیاری بالقوه برای تغییر و نوآوری در آموزش و پرورش در نار گرفوه دود(liu,2014) .
اود مندیهای فناوری آموزشی:
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فنیاوری آموزدیییی توانیایی بالقوه ای در بببود فرآیند یاددهی -یادگیری دارد که میتوان از آن نمله به موارد زیر
اداره کرد؛(عهاران)1831 ،
 انفرادی کردن آموزش
 بببود کیفیت تدریس
 مقابله با مشکالت آموزش نمعی
 ایشاد فرصتهای برابر آموزدی
 فراهم ساخون آموزش ملومر
 تقویت نقش معلم
 تاکید بر ننبه های انلانی آموزش
«تلگرا » ،تغییرات بلییار اسیاسی صورت گرفوه در نوامو سنوی( صنعوی( به سوی نوامو مدرن (فراصنعوی) را در
انیاء ناا های آموزش و پرورش نشیان می دهد که مبمورین آنبا در ندول  1ارائه دییده اسییت ( سیف و رسوگار
(1831
جدول  .1مقایسه اجزاء نظام آموزش و پرورش در جوامع انتی و مدرن(پلگرام )1001،

عناصر
مدرسه

نوامو سنوی
 -ندایی از مدرسه

نوامو مدرن
 -توأ و منلشم با مدرسه

 تمرکی کیارت های مورد نار نامعه و اطالعات  -اطالعات گلورده از محی مدرسه به صورتبه دست آمده از آن
باز و در دسورا
معلم

 انشا آموزش کالسی تدریس درتمامی وقت کالا ارزیابی دانش آموز -تاکید بلیار محدود به مبارت های ارتباطی

 به کمک دانش آموزان در انوخای مناسیییترین دیوه تدریس
 کمیک بیه دانش آموزان و هیدایت خود دریادگیری ملوقی و فردی
 هدایت دانش آموزان به خود ارزیابی -تاکید بلیار زیاد به مبارت های ارتباطی
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 اغل فعال -یادگیری در مدرسه و خارج از مدرسه

 -عد ونود کار گروهی

 -ونود کار تیمی و گروهی

 -یافون پاسخ های خود از معلم و کوای

 -پاسخ به پرسش هایی از منابو مونوع

 -انگییه کم در یادگیری

 -انگییه بلیار باب در یادگیری

 عد فعالیت ملییوقیم در فرآیند یادگیری دانش  -فعالیت ملیییوقیم و فعال در فرآیند یادگیریدانش آموز
آموز
 -عد مشارکت در امر آموزش

 -مشارکت در امر آموزش

 -عد اسوفاده از الگوهای یادگیری

 فراهم نمودن الگوهییای تییدریس از طریووالدین دانش آموز

ضرورت ااتفاده از فناوری در نظان آموزشی مدارس
الف:کاربرد فناوری اطالعات در کالس درس:
کالا های درا مبونی بر وی از فراگیرانی تشییکیی می دییود که توانایی های مخولفی دارند و از پیشییینه علمی
موفیاوتی برخوردارند آموزش بر پایه وی به مدرا و مربی کمک می کند تا با تونه به این تفاوت ها درا خود را
ارائه کند نکوه بعدی اینکه فراگیران میوواند و مباحث آموزدییی را بر اسییاا توانایی و سییرعت یادگیری خویش
بیاموزند از نار یک مدرا و مربی ،آموزش مبونی بر وی می تواند به کارهای مدیریوی روزمره و کمک بلییییاری
کند بازبینی سیریو مواد آموزدی توس مدرا ،کل اطمینان از این مل له که مواد آموزدی ارائه دده همواره در
دسورا فراگیران بادد و یافون فرصت برای بیشور کار کردن با تک تک فراگیران از نقاط قوت این روش آموزدی
محلوی می دود.
اسیوفاده از فناوری اینورنت عالوه بر امکان دسیورسیی همیشگی به اطالعات ،به همراه خود باعث ایشاد یا تکامی
بلییاری از ابیارهای کمک آموزدی گردید که از آن نمله میتوان به موتورهای نلوشو ،صفحات وی ،وبالگ ها،
ویکی ها و آدرا های ایمیی و دییبکه های انوماعی ،وی سییایت های ادییوراک ویدئو؛ ادییاره کرد (نبانبخش و
دیگران)6112،
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با این ونود در مدارا یا هر موسیلیه آموزدیی امروزی این مل له به خوبی آدکار است که؛ آنچنانکه باید از این
فناوریها به درسییوی اسییوفاده نشییده و تا اندازه زیادی معلمان و یادگیرندگان از قابلیت های این فناوری ها محرو
می دوند بنابراین می بایلت طاره اندیشی تا معلمان تا در راسوای اسوفاده از این فناوری ها حرکت کنند.
Perkmen, &sahinمعوقدند که به دسیت آوردن قابلیت های بز برای اسییوفاده از این فناوری ها از رسییالت
های ناا آموزدی به دمار می رود(.رحمانپور و دیگران)6112،
Leung&unalنیی بر این باورند :زمانی میتوان ادعا کرد اسیوفاده اثر بخشی از فناوری صورت گرفوه است ،که
به اهداف آموزش نیدیکتر دیییویم اما یادگیری معنادار و هدفمند ،آموزش بر محور تفکر ،ارتقای مبارت های حی
مل له ،تفلیر و تحلیی اطالعات ،دانش آموز محوری و ساخون دانش توس دانشآموزان از مرادیو آموزش عرر
اثربخش و مدرن اسیییت.به مناور رسییییدن به این اهداف ،معلمان باید در روش های آموزش و ببره گیری از فن
آوری ،توانمند دوند و به مناور آماده سازی دانش آموزان برای آیندهای که اسوحقاقش را دارند فناوری نوین را در
برنامههای درسی تلفیو کنند (مقد )6111،
سیودمندی اسیوفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کالا درا نکوه ای اسیت که بر کلی پودیده نیلت در
تایید این سخن؛ زمانی بیان می کند که :فناوری های اطالعات و ارتباطات با فراهم کردن امکانات بز برای نمو
آوری ،پردازش و توزیو اطالعات ،فرصیت ها و امکانات خوبی برای آموزش در دو زمینه تلبیی فرایند یاددهی و
یادگیری و تغییر نقش رسالت آموزش و پرورش ایشاد کرده است(.زمانی)6112،
ب :تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درای:
اگرطه که تعاریف موعددی در رابهه با برنامه درسیی ونود دارد اما در تعریفی ابودایی و ساده میتوان آنرا عبارت از
موضییوعات و مواد درسییی دانلییت که باید توس ی معلم به دانشآموزان تدریس دییود در این رابهه الکلییاندر و
سییلور برنامه درسیی را نقشهای دانلوهآند که در آن فرصتهای مناس یادگیری برای رسیدن به هدفبای کلی و
نیئی مربوط به آن برای نمعیت معین فراهم میدود( زرگر )1831،
دکور دریعومداری معوقد است که کلیه تشربیات  ،مهالعات  ،بحثها  ،فعالیوبای گروهی و فردی و سایر اعمالی که
داگرد تحت سرپرسوی و راهنمایی مدرسه انشا میدهد  ،برنامه درسی نا دارد ( سرکار آرانی )1831 ،
برنامه درسی را میتوان دسوور کار آموزش دانلت  ،آن طرح کلی و کالن فعالیت آموزدی است که محووای دوره
 ،انواارات یا خواسیوههای فراگیران ،روش تدریس محووا  ،رودبای تلبیی فرایند یادگیری  ،نحوه ارزدیابی مییان
یادگیری و حوی طبارطوی زمانی فعالیوبای آموزش را مشیخص میکند ( عهاران )1831 ،بهور کلی برنامه درسی
مشخص میکند که طه مهالبی باید آموزش داده دود و این مبم  ،طگونه و با طه رودی باید انشا گیرد بررسی
روند تحوبت برنامه درسیی حکایت از این دارد که تونه به برنامه درسیی به عنوان یک حوزه تخریری و بعنوان
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محرول فرایند برنامهرییی درسی  ،عمالً در اوایی قرن بیلوم و با انوشار کوای برنامه درسی توس فرانکلین بوبیت
آغاز دد (قورطیان )1836 ،
فوحییان )(fathiyan,2009در پگوهش خود بیه این نویشیه رسییییید که محووای الکورونیکی میتواند در کنار
محووای غیر الکورونیکی(کوای های درسیی) قرار گیرد و به یادگیری موثر مواد درسی کمک کند و موقعیت هایی
را که دسورسی به آنبا غیرممکن است به صورت مشازی در کالا درا حاضر کند و کالا را از بند گچ و تخوه
سییاه رهایی بخشید و با ایشاد نمایش های رنگی و اسوفاده از انواع گرافیک ها محی یادگیری را ن ای تر و قابی
فبم ترکنند.
ج :نقش فناوری در توانمند اازی دبیران:
در این میان با تونه به طشیم انداز تحول بنیادی در ناا آموزدیی کشیور که برای ارتقای سه کیفی آموزدی و
ببره مندی از فناوری نوین آموزدی توس دبیران و بر تولید و بکارگیری محووای الکورونیکی ،در بل و گلورش
فناوری ارتباطی با نقش محوری معلم تاکید دارد )(zamani 2014
باید به معلمان آموخت دیییوه های مبوکرانه و خالق در کاربرد فناوری اطالعات نیی ونود دارد مانند اسییوفاده طند
رسییانهای در تدریس و یا به کارگیری اینورنت و نلییوشو و پگوهش معلم و دانش آموز و امثال آن که تحول در
آموزش وفرا گیری را مون می دیود با کمک فناوری اطالعات؛ می توان ،نابرابری ها در دسیورسیی آموزدی و
کیفیت آن را کاهش داد و معلمان می توانند دانش و مبارت دانش آموزان خود را ارتقا دهند(ghafari,2009) .
معلمان به نگردییی نیازمندندکه نلییارت اسییوفاده از از فناوری و خهر پ یری را تقویت کنند و البا بخش تفکر
یادگیری ملومر و مادا العمر آنبا بادد ،معلمان با آدنایی و دناخت قابلیت های فناوری ،می توانند از انواع فناوری
های مرتب و مناس با درا و محووا ببره مند دوند و فرایند یادگیری را اثربخش تر و ن ای تر کنند معلم نیی با
تغییر نقش خود از انوقال دهنده به تلبیی کننده ،میتواند به ارائه محووای اطالعات به دانشآموز بپردازد زند و از
طرف دیگر فعالیت های یادگیرنده را که نویشه آن یادگیری اسییت تلییبیی کند بزمه ایفای طنین نقشییی ونود
معلمییان توانمنیید در زمینییه موضیییوع هییای مورد تییدریس و کییاربرد فنییاوری اطالعییات اسیییت .(Sharifi,
)eslamieh,2009
کلیید تلفیو فناوری در امر آموزش ،صیییالحیت های فناوری ها ،معلم و تشربه های اوسیییت مبارت معلم در امر
آموزش سیب تلفیو فناوری با فرایند یاددهی  -یادگیری میدیود بلیاری از نوآوری ها در آموزش به صالحیت
حرفهای معلم وابلوهاند تعریف یونلکو از اسواندارد صالحیت فناوری های نوین آموزدی معلم ،با تونه به سیاست
ملی ،برنامه رییی درسی ،ارزدیابی ،تعلیم و تربیت ،سازمان ،مدیریت توسعه حرفهای معلم و مبارت های مربوط به
فناوری ها عبارت اسییت از اینکه :معلمان باید مبارت پایه عملکرد نر افیار و سییخت افیار،همچنین نر افیارهای
کاربردی تولیدی ،وی ،نر افیارهای ارتباطی ،نر افیار های نمایشییی و کاربردهای مدیریوی را بدانند آنبا باید قادر
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به طراحی فناوری مبونی بر دانش ارتباطات و اسییوفاده از فناوری در پشییویبانی توسییعه مبارت دانش یادگیرندگان
،اسومرارو تفکر یادگیری بادند(Sharifi, 2011) .
در آموزش الکورونیکی برخالف آموزش سنوی محوریت بر خودآموزی دانش آموز اسووار است و در واقو دانش آموز
محور می بادد.
"روش تیدریس مبونی بر فنیاوری اطالعیات و ارتباطات به معلم و دانش آموز کمک میکند تا در اتخاذ یک روش
یادگیرنده محور فعالیت کنند" (هاد نرویت)6111 ،
"آموزش مبونی بر وی به خاطر دادون تعامی پویا ،مقدار زیادی از اطالعات را از طریو تعامالت گوناگونی که باعث
ایشاد یک محی اکوشییافی برای فراگیران می دییود ،ارائه می دهد ،همچنین فرصییت های زیادی را برای فراهی
فراگیران فراهم میکنید تیا بیه کشیییف و ییافون بپردازنید و طییهیایی را بر اسیییاا نیازهای یاد بگیرند" (زارعی
،زوارکی)1831
پگوهش حاضر نبت تاثیر اسوفاده از فناوریهای نوین اموزدی بر کیفیت فعالیت های آموزدی دبیران انشا گرفوه
است در مبر و مو های اخیر آموزش و پرورش کشورمان به سوی فناوریهای نوین گرایش پیدا کرده و سعی دارد
زمینه آموزش الکورونیکی را برای معلمان و دانش آموزان که از میایای فناوری هاست را فراهم نماید.
نویایج پگوهش عیابیدی و مبدویان ) (Abedi&mahdavian2015حاکی از آن بود که به طور کلی تمایی
معلمان به اسییوفاده از ابیارهای فناوری نوین آموزدییی بابسییت همچنین ارتباط معناداری میان مییان مبارتهای
رایانهای و اسوفاده از ابیارهای فناوری اطالعات ونود دارد
املییال)(mesilla,2015در پگوهش خود به این نویشه رسیید که بلیاری از معلمان به تغییر و پ یرش فناوری
نوین در آموزش تمایی دادییوند ولی اکثر آنبا توانایی خود را برای این مبم کافی نمی دانلییوند و از مبارت بز
برخوردار نبودند معلمان نوانتر گرایش بیشییوری به آموزش مبارتبا و پ یرش تغییر دادییوند وی معوقد بود که
موفقیت در اسیوفاده از فناوری نوین در آموزش به مییان قابلیت های معلمان و نگرش آنبا نلبت به مقوله فناوری
نوین بلوگی دارد.
اما آیا این تما مل له است و ناا آموزدی تنبا عامی تعیین کننده اسوفاده از فناوری توس معلمان است؟
اینگونه به نار می رسد که نقش معلمان و مبارت های ایشان ،نکوه ای اساسی در این زمینه بوده و میتوان گفت
که تالش معلمان می تواند تا اندازه زیادی بر نفس مراکی آموزدی غلبه کرده و درای را بببود بخشد.
 Duntat et alدر این باره عنوان می کند که معلمان به عنوان کارگیاران اصیلی ناا آموزدی،کلید انرای موثر
اسوفاده از فناوری اطالعات در امر تدریس هلوند( .مقد )6111،
د  :نقش فناوری برای ارتقا مواد اطالعاتی دانش آموزان:
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سییواری و محمدی) (sarati&Mohammadi,2011در پگوهش خود به این نویشه رسیییدن که بین مییان
اسییوفاده از فناوری نوین با موفقیت های آموزدییی و مولفه های تشییکیی دهنده آن(دییامی تفکر انوقادی ،خالقیت،
اناییباط دییخرییی ،انشا ببینه تکالیف  ،ترغی دانش آموزان به اسییوفاده از وسییایی الکورونیکی ،تمایی به کالا
درا) رابهه معناداری ونود دارد.
نوایج پگوهش دایی زاده) (dai zadeh,2009حاکی از آن بود که اسییوفاده از فناوری نوین آموزدییی در افیایش
انگییه تحریلی ،ارتقای مبارت پرسشگری ،تقویت روحیه پگوهش ،افیایش نمرات درسی و در مشموع بر پیشرفت
تحرییلی دانش آموزان سیال سیو مووسهه در حد زیاد اثرگ ار بوده و این اثر گ اری در بین دانش آموزان دخور و
پلر با معدل ،سنین و ردوه های مخولف یکلان بوده است.
برک و همکیاران) (braak&ez,2007به این نویشه رسییییدن یکی از میایای فناوری نوین آموزدیییی افیایش
انگییه تحرییییلی و اعومییاد بییه نفس و گلیییورش یییادگیری اسیییت؛ ونیی یییافوییه هییای مبر محمییدی
)(Mermohammadi,2007نشیان داد فرصیت های نادیی از فناوری نوین در دانش آموزان کمرنگ ددن
اقودار معلم را در پی دارد و معلم را به یک راهنما در کنار دانش آموزان و در می سیازد و باعث دسورسی همگان به
اطالعیات ،امکیان ییادآوری یادگیری مادا العمر ،ایشاد تنوع و انعهاف در برنامه و روش های آموزش و پرورش با
گ راز برنامه های یکنواخت و کلیی کننده می گردد ایشاد فرصیت اسوفاده از فناوری نوین انگییه بیشوری را برای
یادگیری در دانش آموزان سب میدود.
نوایج دبیری) (shobeyri,2006حاکی ازآن است که اسوفاده معلمان از نر افیارهای کمک آموزدی و رایانه در
پییشیییرفییت تیحریییییلیی و افییاییش یییادگیییری دانیش آمیوزان تییاثیییر میعنییاداری دارد یییافوییه هییای
نیوراوا ) (newrous,2002نشییان داد با ببره گیری از فناوری های نوین یادگیری افیایش می یابد و این
مبم از طریو تحقیو درباره واقعیات و دانش اندوخوه دییده ،ارتقای فعالیت های یادگیری و سیینشش و ارزدیییابی
صییحی  ،درگیر کردن دانش آموزان از طریو ایشاد انگییه ،به طالش کشیییدن ،تبیه طارطوی هایی برای تقویت و
تعمیو و تفکر سه بابتر ،افیایش اسوقالل یادگیرنده،افیایش مشارکت و همکاری محقو ددهاست.
یافوه های پگوهشیی خلخالی) (khalkhali,2011نشان داد که اسوفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بر ردد
حرفه ای و کیفیت آموزدییی آنان تأثیر دارد و مییان تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر ردیید حرفهای آنبا که بر
بنای داخص های ترویری بابتر بابتر از حد مووس است.
چالشهای موجود در نظام آموزشی برای پذیرش فناوری اطالعات
با ونود اینکه هیچ فرمول خاصیی برای دییوه ادغا فناوری های نوین اطالعاتی در سییلیوم آموزدی ارائه نشده
است  ،مبمورین طالشبای پیش روی مدیران و برنامهرییان ناا آموزدی عبارتند از(:سیف و رسوگار)1831،


طالش های راهبردی



برنامهرییی طالش های زیرساخوی
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طالش های راهبردی و برنامه رییی
برای اصالح وضعیت ناا آموزش و پرورش از طریو فناوری اطالعات و ارتباطات  ،باید تما منابو مورد نیاز با در
نار گرفون اهداف آموزدی و تعریف اهداف مشخص و هم راسوا  ،به تالش برای ارائه برنامه ای منلشم و هدفمند
دست بینند برخی از مبم ترین عناصر مونود در این فرایند عبارتند از:
 دناسایی وضعیت فعلی ناا آموزدی (امکان سنشی )  :تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات باید بهعنوان
روشهای نبادینه کردن فعالیتهای ناا آموزدی در نار گرفوه دود.
 تعیین اهیداف آموزدیییی در سیییهوح مخولف نایا آموزش و پرورش  :بیا تونه به هدفمند بودن ناا
آموزدی ،ادغا فناوری های نوین آموزدی میتواند تغییرات بلیار دگرفی را در برنامههای مونود ایشاد
نماید حرکت رو به نلو و هملو بودن با تغییرات آموزدی در تمامی سهوح تنبا با دادون اهداف از پیش
تعیین دده امکان پ یر است امروزه در ناا های آموزدی ضروری است
چالش های زیرااختی
برای رسیدن به سه مهلوبی از برنامههای مبونی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،ونود زیرساخت مناس فناوری
ضروری به نار می رسد این زیرساخت ها تا می توانند دامی موارد زیر بادند:
 ایشاد فاییای مناسی برای برقراری ارتباطات در ناا آموزدییی که دییامی نوسییازی مدارا  ،تغییر در
فااهای مونود و فراهم آوردن درای برای ورود رایانه و سیلوم های ارتباطی در مدارا است؛
 تحلیی ناا آموزدییی و فناوری های نوین ارتباطی موفو و الگوبرداری از این ناا ها برای رسیییدن به
سه مهلوی کنونی و برنامه رییی برای آینده؛
 باب بردن سیه آگاهی نامعه و به ویگه معلمان برای پ یرش این نوع از فناوری های آموزدییی و تاکید
بر نقش معلم به عنوان هدایوگر تحرییلی در مدارا و پشویبانی از برنامه های آموزدی پیش از خدمت
یا درطی خدمت برای معلمان.
نتیجه گیری:
با تونه به مهال ناری که توضی داده دد و همچنین به تاکیدی که بر به کارگیری معلمان مدارا از فناوری و
اطالعات و ارتباطات در پیشییبرد و افیایش کیفیت آموزدییی ونود دارد ،به طوری که در مرییوبات دییورای عالی
آموزش و پرورش در ارتباط با ببره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در آن وزارتخانه به وزارتخانه آمده اسیت،
برای تنایم برنامه آموزدیی و درسیی تربیت معلم در مبر و مو های گ دیوه که در مریوبات و اسییناد بابدسوی
 1832تاکنون دیده می دییود برای تمامی مقاطو تحریییلی باید بر کاربرد فناوری اطالعات تاکید دییود و محووای
برنامهها موناس با به کارگیری فناوری اطالعات در آموزش و پرورش مورد بازنگری قرار گیرد اسوفاده از امکانات
فناوری اطالعات و ارتباطات برای انرای آموزش ضیمن خدمت معلمان و سرمایهگ اری برای تبیه محووای ن ای
و موثر آموزدییی نبت آماده نمودن معلمان بر به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش مورد
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تونه قرار گیرد و با تونه به نقش فناوری های نوین آموزدیییی در مدارا برنامه های آموزدیییی باید به گونه ای
طراحی دود که مون افیایش کیفیت فعالیت آموزدی معلمان و ارتقای سه توانمندی دانش آموزان گردد.
پیشنبادات:







اسوفاده از تکنولوژی آموزدی مدارا برای ارتقای کیفیت تدریس معلمان نبت یادگیری آسان و ببوری
دانش آموزان از سوی مدیران
اسوفاده از افراد موخرص در پلت تکنولوژی یا سمعی برری مدارا
ن ی معلم با مدرک بابتر در ردییوه های تخرییرییی و آدیینایی با تکنولوژی های مونود روز در امر
تدریس
اطالع رسییانی به معلمان و اسییاتید در رابهه با آخرین یافوههای مربوط به تکنولوژی و رودییبای تشدید
تدریس
انهباق ناا سییاسوگ اری برنامه رییی و ترمیم گیری آموزدی با تحوبت نوین نامو در زمینه توسعه
فرهنگی ،سیاسی و تربیوی
برگیاری دوره های ضیمن خدمت توس افراد موخرص برای دبیران نبت ارتقا سه دانش اسوفاده از
تکنولوژی
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